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Zhrnutie 

Bunka je základná stavebná jednotka všetkých živých organizmov. Každá 
bunka je schopná seba-udržiavania: ak je to potrebné, je schopná prijímať potravu, 
premeniť ju na energiu, vykonávať špeciálne funkcie a ak je to potrebné vie sa deliť.  

Všetky bunky sú obklopené uzatvorenou membránou, ktorá definuje celú 
bunku. Dokonca aj vo vnútri bunky sú organely a v nich prebiehajúce procesy, 
izolované membránami. Tieto membrány zabraňujú úniku molekúl von z bunky 
a taktiež zabraňujú prechodu nežiadúcich molekúl z okolitého prostredia do bunky. 
Ale membrány obsahujú taktiež prepravné systémy, ktoré sa starajú o prevoz 
špecifických molekúl von a dnu z bunky. 

Táto dizertačná práca sa sústreďuje na modifikáciu v prírode sa 
nachádzajúcich prepravných systémov, pórov a kanálikov, s malými organickými 
molekulami za účelom kontrolovať ich funkcie a vlastnosti. Na druhej strane, syntéza 
úplne umelých kanálikov vybudovaných z organických molekúl bude tiež 
prediskutovaná. 

Alametacín, prírodne sa vyskytujúce, póry tvoriace antibiotikum bolo 
modifikované so svetlom kontrolovaným spínačom za cieľom kontrolovať jeho funkciu 
pomocou svetla. 

Funkčná velkosť SecYEG proteínu, ktorý je zodpovedný za transport 
bielkovín cez mebránu bude študovaná pomocou veľkých neohybných guľových 
molekúl, ktoré budú pripojené na špeciálny proteín proOmpA.  

Mechanosenzitívny kanálik s veľkou vodivosťou bol modifikovaný s redox- 
a pH-senzitivnými molekulami za cieľom kontrolovať jeho funkciu elektrochemicky 
a pomocou zmeny pH prostredia. 

Piata kapitola tejto dizertačnej práce sa zaoberá syntézou úplne umelých 
kanálikov z jednoduchých organických molekúl. Bolo taktiež objavené, že malá 
karbazolová molekula dokáže vytvárať kanáliky v membráne a taktiež kryo-elektrónová 
mikroskopia odhalila, že táto molekulula vytvára dlhé rúrkové objekty, ktoré majú 
rovnaký priemer. 
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Posledná kapitola tejto práce sa zaoberá vlastnosťami komplexu železa 
a spínača za cieľom vytvorit nový systém na ukladanie dát v počítačoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


